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Käyttöohjeet 

Kiitos että olet valinnut tämän tuotteen. Toivottavasti 

pidätte tästä tuotteesta.  

Käyttöohjeessa olevat merkit 

Tärkeä turvallisuutta koskeva tieto on erikseen 

merkitty. Ohjeiden noudattaminen on ehdoton 

onnettomuuksien ja laitteen vaurioiden estämiseksi: 

 VAROITUS: 

Tämä varoittaa vaarasta teidän terveydelle ja varoittaa 
mahdollisesta vamman vaarasta. 

 

 VAROITUS: 

Tämä osoittaa mahdollisesta laitteen vaurioitumisesta. 

 

 HUOMAUTUS: 

Merkityt neuvot ja tiedot. 

 

YLEISET HUOMAUTUKSET 

Lukekaa käyttöohjetta huolellisesti ennen laitteen 
käyttöä ja pitäkää ohjeet tallella, koska se sisältää myös 
takuun. Pitäkää tallella myös ostokuitti ja jos 

mahdollista myös alkuperäinen pakkaus. Jos annatte 
laitteen käyttöön kolmannelle osapuolelle, tulisi myös 
antaa mukaan ohjeet. 
 
Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Laite ei ole 
tarkoitettu teolliseen käyttöön. 
 
Älä käytä laitetta ulkona. Pitäkää laite pois 
lämmönlähteistä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta 
(älä kaada laitteeseen nestettä) ja teräviltä esineiltä. 
Älä kosketa laitetta märillä käsin. Jos laite on märkä tai 
kostea, se tulee heti poistaa verkkovirrasta. 
 
Jos puhdistatte tai ette käytä laitetta, sammuttakaa se 
ja poistakaa johto verkkovirrasta (älä irrota pistotulppaa 
pistorasiasta johdosta vetämällä). 
 
Laitetta ja johtoa tulee tarkastaa säännöllisesti, jotta 
olisi mahdollista välttää mahdollisia vaurioita. 
Vaurioitunutta laitetta ei voi käyttää.  
 
Käytä vain alkuperäisiä varaosia. 
 
Pidä pakkaustarvikkeet (muovi, laatikot jne.) pois lasten 
ulottuvilta. 
 

 VAROITUS! 

Älkää antakaa lasten leikkiä muovilla. Tukehtumisen 
vaara! 

 
  

 
 

Erikoisturvallisuus ohjeet laitteen käytössä 

Löydät seuraavan varoitusmerkin tuotteesta: 

   VAROITUS:  
 
                   Laite on käytön aikana ja jälkeen hyvin kuuma!  
 
• Ota astia ulos laitteesta vetämällä kahvasta. Käytä tarvittaessa pannulappua. 
• Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Pidä riittävä etäisyys ja 

suojaa kädet ja kasvot höyryltä. 
• Laitteen ilmanvaihdon takaamiseksi älä peitä ilmanpoistoaukkoja.  
• Pitää laitteen ympärillä riittävä etäisyys (15 cm) syttyviin materiaaleihin kuten verhoihin ja huonekaluhin.  

• Vältä laitteen asettamista seinäkaapin alle nousevan lämmön ja höyryjen takia.  

• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.  

• Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on 
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta 
käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.  

• Lasten ei pidä leikkiä laitteella.  

• Alle 8-vuotiaiden lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.  
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• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.  

• Älä yritä korjata laitetta itse: tarkistuta se valtuutetussa huollossa vaaran välttämiseksi.   

  VAROITUS: 
Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen puhdistuksen aikana. Katso ohjeet kohdassa 
’’Puhdistus’’. 
 

Laitteen purkaminen 

1. Ota laite pois pakkauksesta. 
2. Poista kaikki pakkausmateriaali kuten suojamuovit, 

pahvilaatikko ja sen täyte. 
3. Tarkistaa pakkauksen sisältö. Tarkista, että kaikki osat on 

toimitettu. 
4. Varmista, että pakkaus sisältää kaikki osat. Jos osia 

puuttuu, ilmoita asiasta liikkeeseen, josta ostit laitteen. Älä 
käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut. Jos 
laitteessa on vaurioita, ota yhteys koneen toimittajaan. 

 
Pakkauksen sisältö 

1 x Airfryer friteerauskeitin 
1 x Friteerauskori kannella 
1 x Nostokahva 
2 x Grillitangon kiinnikkeet 
1 x Grillitanko 
1 x Paistoalusta / Rasvasäiliö 
2 x Säleikkö 

 
Laitteen osat 

Kuva A 
1. Ilmanottoaukko 
2. Näyttö 
3. Ilmanpoistoaukko 
4. Laitteen kotelo 
5. Ovi 
6. Oven kahva 
7. Vapautuspainike 
8. Kisko 
9. Grillitangon/ Paistokorin kiinnike 
10. Ohjauspaneeli 
11. Paistokori 

11 a korin kansi 
12. Nostokahva 
13. Kiinnikkeet 
14. Grillitanko 
15. Grillitangon kiinnityslevyt 
16. Vartaat 
17. Paistoalusta / Rasvasäiliö 
18. Säleikkö 

 
Kuva B: Ohjauspaneelin symbolit 
1. Toiminnon käyttöpainikkeet 

2. ja  aika-asetus painikkeet   

3.  ON/OFF virtakytkin  

4.  painike (Lisä paistinvarras) 

5.  painike (Lämmitä ruokaa) 

6.  painike (Kytke valaistus päälle) 

7.  ja  painikkeet lämpötilan säätämiseen  
 

Käyttöönoton valmistelu  
 

Sijainti  
• Aseta laite tukevalle, tasaiselle, vaakasuoralle ja kuumuutta 
kestävälle alustalle.  

• Älä sijoita laitetta tai sen liitosjohtoa lämmönlähteen päälle tai 
viereen.  

Sähköteho 
Laitteen surin sähköteho on 1500W. 

VAROITUS: 

Jos käytät jatkojohtoa, siinä on oltava 1,5mm² johdon halkaisija.  

Kytke laite suoraan pistorasiaan. 
 
Sähköliitäntä 
1. Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että 

käyttämäsi sähköliitännän tiedot vastaavat laitteen 
arvokilvessä mainittuja tietoja (sähköverkon taajuus ja 
jännite).  

2. Sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on 

liitetty asianmukaisesti asennettuun, suojamaadoitettuun 

pistorasiaan. Kuuluu merkkiääni ja kaikki valot vilkkuu 

ohjauspaneelin näyttössä.  virtakytkimen punainen valo 

syyttyy. 

Valmiustila 

 HUOMAUTUS:  

Laite on valmiustilassa jos virtakytkimen  valo on punainen.  
Laite on valmiustilassa: 
• Kun virtajohto on kytketty pistorasiaan. 
• Jollet tee mitään valintoja 60 sekunnin aikana. 
• Kun asetettu aika on kulunut. 
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• Paina  painiketta ja pidä sormea painettuna n. 3 
sekunnin ajan.  

Paina  painiketta jos haluat poistua valmiustilasta. Kaikki 

valot vilkkuu ohjauspaneelin näyttössä ja  virtakytkimen 

punainen valo syyttyy. 

 
Kytkeminen päälle ja pois päältaä  

Kytke laite päälle painamalla -painiketta. 

 HUOMAUTUS:  
Airfryer toimii vain oven ollessa kiinni.  

Ennen ensimmäistä käyttöä 
• Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, 

anna airfryerin olla päällä tyhjänä 10 minuutin ajan. Tämä 
polttaa pois ruosteen suojausta vastaan tarkoitetun öljyn.  
 

 VAROITUS: 
Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta! 
 

• Irrota pistoke pistorasiasta.  

• Ennen käyttöä pyyhi laitteen osat ja sisäpuoli liinalla. 

 Vinkkejä laitteen käyttöön 
 
• Turvakytkin estää laitteen käytön jos ovi on auki. 

Ohjauspaneelin valo sammuu.   

• Täytä paistokori enintään MAX-merkkiin asti äläkä ylitä 
taulukkoon merkittyä määrää, koska muutoin lopputuloksen 
laatu voi heiketä.  

• Saat rapean lopputuloksen lisäämällä ruokaan hieman 
öljyä.  

• Älä paista airfryerilla rasvaista ruokaa (esim. makkaraa).  
• Airfryerilla voi valmistaa samoja välipaloja kuin uunissa.  
• Pakastetut ateriat tai nestemäiset ruoat, kuten keitot, 

voidaan valmistaa sopivassa astiassa. 
• Kun käytät valmistusaineita, jotka kohoavat (esimerkiksi 

kakuissa, piirakoissa tai muffineissa) leivontavuokaa ei 
pitäisi täyttää kuin puolilleen, että se ei kosketa 
lämmityselementteja  

• Liota perunasuikaleita vedessä ainakin 30 minuuttia ja 
kuivaa ne talouspaperilla.  

• Kypsennysaika riippuu monesta tekijästä: ruoan koosta, 
kunnosta, määrästä ja valitusta lämpötilasta. Katso 
normaaliarvot, osasta "Toimintopainikkeet"  
"Automaattiset toiminnot". 

• Lisää 3 minuuttia valmistusaikaan, jos airfryer on kylmä, kun 
aloitat paistamisen.  

• Paista pihvi pannulla ennen kun paistat sitä airfryerilla.  

Toimintopainikkeet 

 HUOMAUTUS:  
• Laitetta ohjataan kosketusnäppäimillä. Sinun tarvitsee vain 

koskettaa sitä sormen-päällä aktivoidaksesi tarvittavan 
toiminnon. Jokainen toiminto vahvistetaan äänimerkillä. 

• Nopeaan käynnistukseen pidä  tai  painiketta 
painettuna. 

Automaattiset toiminnot 
Paina painiketta valitaaksesi tarvittava toiminto. 
Valittun toiminnon painikeessa vilkkuu valo.  

Painike  Toiminto  Esiasetettu 
lämpötila  
[°C] 

Esiasetettu 
aika 

 
Ransaklaiset  200 15 

 
Pitsa  175  25 

 
Leipä 165  15 

 
Liha  180  15 

 
Kala  175  30 

 
Kuivuri  40  120 

 
Lintu  190  30 

 
Kakku 160  30 

 

 HUOMAUTUS:  
Nämä ovat yleisiä suositusarvoja. Kypsennysaika ja lämpötila 
voi olla erilainen riippuen ruoan koosta ja painosta. 
Pystyt muuttamaan esiasetetun automaattisen toiminnon 
lämpötilan ja ajan. Voit valita toisen ohjelman milloin tahansa 

kytkemällä ensin airfryer pois päälta  painikkeesta. 
 

 

Lämpötilan ja ajan muuttaminen 

• Käytä  tai  -painikketta  symbolin ylä- ja 
alapuolella lämpötilan säätämiseen. (Kaikissa ohjelmissa - 
paitsi Kuivaus - 80 ° C - 200 ° C, Kuivaus: 40 ° C - 80 ° C). 

 

• Käytä  tai  -painikketta  symbolin ylä- ja 
alapuolella ajan säätämiseen. (Kaikissa ohjelmissa - paitsi 
Kuivaus - 1 – 90 min., Kuivaus: 1-24 tuntia). 

 HUOMAUTUS:  
Näytössä vilkkuu vuorotelleen jäljellä oleva aika ja valitsemasi 
lämpötila. 

Kytke valaistus päälle 

Kytke valaistus päälle kosketamalla symbolia . Valo 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä 2 minuutin  kuluttua. Valot 
syttyvät myös, kun ovi avataan. 

Valaistus päällä  = merkkivalo villkkuu 

Valaistus pois päältä = merkkivalo palaa jatkuvasti 

Lämmitä ruoka 

Käytä ruoan lämmittämiseen  painiketta. merkkivalo 
vilkkuu, kun painat sitä kerran.  Esiasetettu lämötila on 115 °C 
ja aika 6 minuuttia. 
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Lisä grillitanko 

Kytke grillitanko päälle tai pois päältä käytäämällä 
painiketta. Tarvitset tätä sekä grillitangon tai paistokorin 
käyttöön. 

Grillitanko päällä  =  merkkivalo villkkuu 

Grillitanko pois päältä =  merkkivalo palaa jatkuvasti 
 
Paistokorin käyttö 
1. Ava ovi 
2. Liu’uta rasvasäiliö airfryerin pohjalle.  
3. Pidä kiinni paistokorin muovipinnasta. Avaa paistokorin 

kansi kääntämällä sitä suuntaan.  symbolin on oltava 
täsmälleen kiinnityksen yläpuolella. Poista kansi. 

4. Laita ruoan ainesosat paistokoriin. 

5. Sulje kansi. Aseta kannen  symboli kiinnityksen 

yläpuolelle. Sulje kansi kääntämällä sitä suuntaan. 
6. Nosta paistokori nostokahvalla kiskolle. Pidä 

vapautuspainiketta (7) painettuna kohti nuolta ja liu'uta kori 
kiskon päätyä kohti. Irrota kori. Paistokorin on 
napsahdettava paikalleen.  
 

Grillitangon ja kiinnikkeiden käyttö 

 HUOMAUTUS:  
Älä valitse liian suurta paistia. Grillattavan ruoan on oltava 
riittävän kaukana sisäseinistä ja lämmityselementeistä jotta se 
ei kosketa lämmityselementtejä. 
1. Ava ovi 
2. Liu’uta rasvasäiliö airfryerin pohjalle  
3. Hiero ruokaöljyä grillitankoon ja kiinnikkeisiin.  
4. Sido kanan siivet ja koivet narulla tiiviisti. 

 
5. Aseta sidottu kana tai paistipala varovasti grillitangoon. 

Käytä kiinnikkeitä ja varrasta lihan kiinnitykseen. Kiristä 
kiinnikkeet ruuveilla. 

6. Nosta grillitanko nostokahvalla kiskolle. Pidä 
vapautuspainiketta (7) painettuna kohti nuolta ja liu'uta kori 
kiskon päätyä kohti. Irrota kori. Paistokorin on 
napsahdettava paikalleen 
 

Grillitangon ja kiinnityslevyn ja vartaan käyttö 
1. Ava ovi 
2. Liu’uta rasvasäiliö airfryerin pohjalle.  
3. Laita ainesosat vartaaseen 
4. Liu’uta kiinnityslevyt grillitankoon. Kiinnitä huomiota levyjen 
sisäpuolella oleviin merkintöihin L (vasen) ja R (oikea) ja myös 
vartaan ruuvien syvennyksiin. Kiristä kiinnityslevyt ruuveilla. 
5. Aseta täytetyt vartaat kiinnityslevyihin.  
Katso viereistä kuvaa. Aseta vartaan  
kaareva puoli kiinnityslevyn loveen.  
Työnnä vartaan pää toisen kiinnityslevyn  

Vastakkaiseen reikään. Kiinnitä vartaan kaareva puoli loven alla 
olevaan reikään.  
6. Nosta grillitanko nostokahvalla kiskolle. Pidä vapautus-
painiketta (7) painettuna kohti nuolta ja liu'uta kori kiskon päätyä 
kohti. Irrota kori. Grillitangon on napsahdettava paikalleen 

 

Paistoalustan ja säleikkön käyttö.  

1. Ava ovi 
2. Liu’uta paistoalusta ja/tai säleikkö kiskolle. 
 
Laitteen käyttö 
1. Sulje ovi 

2. Paina  painiketta jos haluat poistua valmiustilasta. 
Näkyy esiasetettu lämötila 200 °C ja aika 15 minuuttia. 

3. Valitse automaattinen toiminto. Käytä  tai  -
painikketta jos haluat muuttaa lämpötilaa tai aikaa.  

4. Jos käytät lisäksi paistokoria tai grillitankoa paina  
painiketta.  

5. Käynnistä kypsennys painamalla ON/OFF painiketta.  

 

Laitteen pysäytys 

• Pysäytä laite ON/OFF painikkeesta.  merkkivalo 

villkkuu. Paina uudelleen ON/OFF painiketta 

jatkaaksesi toimintoa.  merkkivalo palaa jatkuvasti. 
• Toiminto keskeytyy, kun ovi avataan. Laite käynnistyy 

automaattisesti uudelleen jos suljet oven.  
 

 HUOMAUTUS:  
Laite käynnistyy siitä paikasta mistä se pysäytettiin.  

 

Lopeta käyttö 

 

 HUOMAUTUS:  
Kun aika on kulunut loppuun jäähdytyspuhallin jatkaa 
toimintaansa, kunnes laite on jäähtynyt tarpeeksi. OFF 
merkkivalo vilkkuu näytössä. Noin 20 sekunnin jälkeen kuuluu 3 
piippausta ja OFF merkkivalo sammuu. Laite on valmiustilassa.  
 

 VAROITUS: Polttovaara!  
lmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä 
Käytä aina patalappuja 
1. Ava ovi. 
2. Jos käytät paistokoria tai grillitankoa käytä nostokahvaa. 

Käytä korin vapautuspainiketta (7), irrota kori laitteesta. 
3. Vedä paistoalusta ja/tai säleikkö ulos laitteesta. 
4. Sulje ovi. 
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Puhdistaminen 

 VAROITUS: 
• Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta! 
• Älä upota laitetta veteen puhdistuksen aikana. Se voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon. 
 

 VAROITUS: 
• Älä käytä karheita puhdistuslappuja tai 

hankaustyynyjä. 
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 
 
Laitteen osat 
Puhdista laitteen osat ja kori perusteellisesti kuumalla 
vedellä. 
 
Laitteen kotelo 
Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.  

Varastointi 
• Puhdista laite ohjeiden mukaan. Varmista, että 

kaikki osat ovat puhtaita ja kuivia.  

• Jos et halua käyttää konetta jonkin aika, laitetta 
voi säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa.  

• Pidä aina laite pois lasten ulottuvilta, hyvin 
ventiloidussa ja kuivassa paikassa.

 
Vianmääritys  
Tarkasta ongelma alla olevan kaavion avulla ja kokeile annettuja ratkaisuvaihtoehtoja. Jos et saa laitetta 
toimimaan ohjeiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  
 

Ongelma  Mahdollinen syy Toimenpide 

Airfryer ei toimi. 
 

Laitetta ei ole liitetty verkkovirtaan.  
 

Tarkista pistosrasian toimivuus jonkun muun 
sähkölaitteen avulla.  

Työnnä pistoke kunnolla maadoitettuun 
pistorasiaan.  

Tarkista sulake.  

Ovi ei ol suljettu kunnolla. Sulje ovi. 

Laite on viallinen. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  
 Sisävalo ei toimi. Valo on rikki. 

Airfryerilla 
paistettu ruoka 
ei ole kypsää.  
 

Korissa on liian paljon aineksia.  
 

Aseta ainekset koriin pienempinä erinä. 
Pienemmät erät kypsyvät tasaisemmin.  

Valittu lämpötila on liian pieni  Aseta korkeampi lämpötila. 

Valmistusaika on liian lyhyt.  Pidennä kypsennysaikaa. 

Paistetut 
välipalat eivät 
ole rapeita.  

Valmistit välipalaa, joka on uppopaistettava.  
 

Saat rapeamman tuloksen käyttämällä 
uunissa valmistettavia välipaloja tai 
levittämällä välipalojen päälle kevyesti öljyä.  

Laitteesta tulee 
valkoista savua  
. 

Valmistettava ruoka on rasvaista.  
 

Kun paistat airfryerilla rasvaista ruokaa, 
kattilaan valuu paljon öljyä. Varmista riittävä 
ilmankierto.  

Kattilassa on vielä öljyä edellisestä 
paistokerrasta.  

Puhdista kattila huolellisesti jokaisen 
käyttökerran jälkeen.  
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Tekniset tiedot 
Tuotemerkki:  .........................................PC FR 1200 H 
Virtajännite:  ............................ 220 - 240V ~ 50 / 60 Hz 
Teho:  ............................................................... 1500 W 
Suojausluokka:  ............................................................ I 
Nettopaino ......................................................  u. 6,8 kg 
Valmistaja pidättää oikeuden ohjekirjan tekstin tai 
laitteen teknisten ominaisuuksien muunteluun. Tämä 
tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien 
perusvaatimukset. 

 

Käytetyn laitteen hävittäminen  
Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa 
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana. Tuote on 
toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen 
kierrätystä varten. Varmistamalla, että 

tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, autat 
estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi 
aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Paikallinen 
jätteenkäsittelylaitos informoi mielellään materiaalien 
hävittämisestä. 

 


